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VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 

Vrijdag 15 juli Kinderen om 12:00 
uur vrij  

Maandag 18 juli Start zomervakantie 
Maandag 29 aug Start nieuwe 

schooljaar 
 

 
 

LAATSTE SCHOOLDAG 

De laatste schooldag is op 
vrijdag 15 juli. De kinderen zijn 
dan om 12:00 uur vrij.  
 

 
ALLE GROEPEN NAAR SCHOOL 

Ook deze week hebben we een aantal 
zieke en afwezige medewerkers gehad. 
Bovendien moesten ook sommige 
medewerkers mee op schoolkamp voor 
groep 8. We hebben echter alles kunnen 
opvangen en alle groepen zijn deze week 
naar school gekomen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

VERLOFAANVRAGEN 
Door verschillende omstandigheden kan 
het voorkomen dat door ouders verlof 
voor hun kind(eren) moet worden 
aangevraagd. Soms kan dat gehonoreerd  
worden. Soms moet de aanvraag 
afgewezen worden. Het is van belang dat  
ouders zich realiseren dat de school zich 
aan de wet dient te houden.  

     
 

VERSLAG VAN GROEP 6 
Groep 6 had woensdag 1 juni les over de 
sandwichrobot. We hebben geleerd wat 
algoritme betekent. Het is een 
stappenplan dat je uitlegt aan een robot. 
Zo weet de robot wat hij moet doen, zoals 
een sandwich maken. We hebben het 
super leuk gehad. We hebben allemaal een 
stappenplan gemaakt. We hebben die 
vertelt aan de robot en hij heeft een 
broodje hagelslag gemaakt. We vonden 
het superleuk. We hebben het algoritme 
ook gebruikt om de robot een tekening te 
laten maken. Groep 6 vond het allemaal 
superleuk! Dag. 
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VERSLAG VAN GROEP 7 

Groep 7 is naar het Stadsarchief geweest 
Ik vond het heel leuk, omdat we mochten 
tekenen. Dat was het leukste. Maar we 
hebben ook veel geleerd, over de kluis 
bijvoorbeeld. Ik vond dat de mevrouw 
rustig sprak en als je iets niet snapte hielp 
ze je. We keken naar de tekeningen en ze 
gaf een complimenten over onze 
tekeningen. 
 
Noumidia  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VERSLAG VAN GROEP 8 SCHOOLKAMP 

De afgelopen dagen zijn de kinderen van 
groep 8 op schoolkamp naar Heino (bij 
Zwolle) geweest. Op de eerste dag is er 
veel gesport, zoals voetballen en 
zwemmen. ’s Avonds is er een heerlijke 
barbecue voor de kinderen en de 
medewerkers geweest. Er heerste een 
prima sfeer en de kinderen de 
medewerkers hebben genoten. Over de 

laatste dagen 
heb ik ook 
goede 
berichten 
vernomen. 
Tijdens de 
voorbereiding 
van deze 
nieuwsbrief 

zaten de kinderen in het attractiepark van 
Slagharen. Nu enige foto’s van de eerste 
dag. 

 
 
 
 


